
  
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 
 

Vendim nr. 374 datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 6096 prot datë 21.06.2022,” Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
dhënies së titullit të nderit “Qytetar Nderi i Bashkisë Roskovec”, të 5 (pesë) shtetasve, 
se nga verifikimet e kryera deri tani: 

 
a) Për z. Riza Hamet Shehu, z. Kristaq Tili Prifti, z. Qemal Muharrem Yzeiri, z. Haxhi 

Hysen Malka, dhe z. Gani Ali Hoxha, nuk figuron të ketë materiale në emër të tyre, 
sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 
i ndryshuar.   

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Roskovec. 

 
  Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     

     
Vendim nr. 375 datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 6096 prot datë 21.06.2022,” Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
dhënies së titullit të nderit “Qytetar Nderi i Bashkisë Roskovec”, të shtetasit Vllash 
Mitrush Goga, se nga verifikimet e kryera deri tani: 

 



a) Rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si bashkëpunëtor i 
ish Sigurimit të Shtetit, në Regjistrin e Agjenturës Fondi ish Dega e Punëve të 
Brendshme Fier me nr 669(689) data e regjistrimit 20.10.1959, kategoria “Informator” 
pseudonimi “Hije e shkollës” seksioni IX Fier, dhe Kartela model 2 nr. 689, Vlash 
Mitrush Goga, datëlindja 1938 vendlindja Strum, profesioni Arsimtar vendi i punës 
Strum, kategoria “Informator”, pseudonimi “Hije e Shkollës”, sektori – IX, drejtimi 
“Arsim”, data e tërheqjes 20.10.1959, Dega e P B Ana e Sigurimit Fier, sipas 
përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar.   

 
b) Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
në rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon 
mundësinë e njohjes së dokumenteve, figuron në dokumente të ish Sigurimit të Shtetit, 
sipas përcaktimeve të këtij ligji  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Roskovec. 

 
 Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendim nr. 376 datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

 
V E N D O S I 

1.  Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet 
me shkresën nr. 470 prot datë 30.06.2022, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 
dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 7 kandidateve për Anëtarë: 
ët të Asamblesë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, se: 

 
a) Për znj. Anila Suat Hoda (Hodo), znj. Mimoza Ferhat Kore (Karagjozi). znj. Elida 

(Lida) Fabian Zeqo (Miraj), z. Adem Islam Bunguri, z. Hamit Belul Kaba, z. Luan Cen 
Përzhita dhe z. Valter Shaho Memisha, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, 
“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 
 



2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të 
Shqipërisë. 

 
        Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.  .   

 
Vendim nr. 426 datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Lezhë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 14479 prot datë 25.08.2022” Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
vijimit të procedurave për emërtimin e lagjes dhe rrugës së fshatit Kakarriq të Rrethit 
Lezhë, Njësia Administrative Balldre me emrin e shtetasit, se nga verifikimet e kryera 
deri tani për shtetasin z. Gjon Kolë Prendi: 

 
a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Lezhë. 
 
  Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM TË TË 
VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendimi nr. 377, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1.  Të informojë shtetasin T. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1274 prot., datë 
26.07.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 378, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin R. Rr., për sa kërkohet në shkresën nr. 877 prot, datë 26.05.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë 
qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 



dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1167 prot., datë 06.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që, të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  
 

         Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 380, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Sh. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1068 prot., datë 
22.06.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që, 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 381, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen D. P., për sa kërkohet në shkresën nr.881 prot, datë 27.05.2022, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. Ll. ka qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 382, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën 1212 prot, datë 14.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 383, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen V. D., për sa kërkohet në shkresën nr.1259 prot., datë 
22.07.2022 që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar,të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar, apo 
të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. apo të ketë dokumente 
për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 
 

Vendimi nr. 384, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 780 prot., datë 
16.05.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
i ndjeri K. M., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në 
emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 385, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 844 prot., datë 
26.05.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
i ndjeri P. G., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në 
emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 386, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Sh. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1072 prot, datë 
22.06.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
xhaxhai i saj D. Ll., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të 



krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 387, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Y. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1169 prot., datë 
06.07.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
shtetasi S. P. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 388, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. N., për sa kërkohet në shkresën 1195 prot., datë 13.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar,të ketë qenë ndonjëherë bashkëpunëtor apo të ketë dokumente 
për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
     



Vendimi nr. 390, datë 01.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1030 prot., datë 
15.06.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që, 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 393, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin V. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 1557 prot., datë 

08.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Kartelë Model 2 Nr. 2862, Pseudonimi “Ceka”, që ekziston në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin V. B. 
 

b) Regjistër Agjenture Model 2 Lezhë, konkretisht rreshti me nr. rendor 2862, që 
ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin V. B. 

 
c) Regjistër Agjenture Model 2 Kukës, konkretisht rreshti me nr. rendor 4704, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin V. B. 
 

2. T´i jepet shtetasit V. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.  
  

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 394, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen V. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 414 prot., datë 17.03.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. B., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 3121, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) 

faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin P. B. 
 

2. T´i jepet shtetases V. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.  . 
 

Vendimi nr. 395, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen E. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 133 prot., datë 27.01.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin S. Q., ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 
a) Dosje Formulare Nr. 2322, e përbërë në total nga 26 (njëzet e gjashtë) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin S. Sh. Q. 
 

2. T´i jepet shtetases E. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
  

3. Të informojë shtetasen E. S., se për S. Sh. Q ekzistojnë informacione në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e Regjistrit të Agjenturës 
Model K.II., konkretisht rreshti me nr. rendor 437, arshivuar më datë 19.04.1960 dhe 
Kartela Model 2 Nr. 978, arshivuar më datë 24.09.1962. 

 
4. Të informojë shtetasen E. S. se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentit 

të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë 
interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 

 
5. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
  . 

Vendimi nr. 396, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1278 prot., datë 

31.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Përpunimi Nr. 6097, e përbërë në total nga 179 (njëqind e shtatëdhjetë e 

nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. L. 
 

b) Regjistër i Përpunimeve model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 3398, që 
ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. L. 
  



2.  T´i jepet shtetasit E. L dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 
fotokopje. 
  

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 397, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin F. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1160 prot., datë 

04.07.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. D., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Regjistër Përpunimi II-A II-B Sigurimi Polici Ushtri Nr.2, Model K.I, konkretisht 

rreshti me nr. rendor 77, e përbërë nga 2 (dy) faqe në format fotokopje,që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. D. 
 

2. T´i jepet shtetasit F. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   
 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendimi nr. 398, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 



dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1915 prot., datë 

10.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. H. ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 10315, e përbërë në total nga 206 (dyqind e gjashtë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin S. H. 
 

b) Dosje e Problemit të Centralizuar “Nepërka” Nr. 1140, e përberë nga 37 (tridhjetë 
e shtatë) faqe të skanuara, anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. H. 

 
2. T´i jepet shtetasit S. H. dokumentacioni dublikatë  që përmban dosjet e sipër cituara në 

trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 399, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit, 

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1601 prot., datë 
18.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. M., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Dosja Fashikulli Nr. 450, e përbërë në total nga 13 (trembëdhjetë) faqe të skanuara 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. M. 
 



2. T´i jepet shtetasit K. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
 

3. Të informojë shtetasin K. M., se për I. M. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e Regjistrit të Agjenturës Nr.1, 
Model K.I., me nr.rendor 266 dhe Fleta e Regjistrit të Agjenturës Nr.1, model K.I., me 
nr.rendor 548, arshivuar më datë 22.05.1964. 

 
4. Të informojë shtetasin K. M. se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentit 

të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë 
interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 
Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 400, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 189 prot., datë 7.02.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. Q., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Regjistër Përpunimi Paraprak për Sigurimin Policinë Ushtinë nr. 4, Grupi II-B,  

Model K.I me numër rendor 34, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
H. Q. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. Q. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje. 
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.  



Vendimi nr. 401, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin V.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 211 prot., datë 10.02.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A.S., ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Të informojë shtetasin V.S, se për A.S. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e Regjistrit të Agjenturës 
Model II, konkretisht rreshti me nr. rendor 1279, arshivuar më datë 19.04.1960. 

 
3. Të informojë shtetasin V.S. se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentit 

të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë 
interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 

 
4. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 402, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21,22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin S. B., për sa kërkohet në shkresën me nr.1394 prot., datë 

01.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Regjistri i Agjenturës, Model K.I konkretisht rreshti me numër rendor 2493, 



Kategoria Informator, Drejtimi objekti, fotokopje e fletës,që ekzistojn në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin S. B. 
  

b) Kartelë Model 2, konkretisht  me numër rendor 2493, 24432, Kategoria Informator, 
Pseudonimi ‘’Furtuna’’, Drejtimi objekti, data e tërheqjes në bashkëpunim 
12.02.1978, (tërhequr në bashkëpunim nga punëtori operativ F. Zh., hiqet nga rrjeti 
më 01.11.1986,) fotokopje e fletës që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin S. B. 

 
2. T´i jepet shtetasit S. B. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopjeje.  

  
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 403, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21,22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 632 prot., datë 
31.05.2021, për shtetasin B.K. mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.11701, e përbërë në total nga 1366 (një mijë e 

treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B.K. 
 

b) Dosje Formulare Nr. 41, e përbërë në total nga 978 (nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë) 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin B.K. 

 
c) Dosje e problemit të centralizuar ”Këneta” nr. 1040 e përbërë nga 397(treqind e 

nëntëdhjetë e shtatë) faqe, nga ku 56 (pesëdhjetë e gjashtë) faqe, prej tyre të 
skanuara, të hedhura në format CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për 



subjektin B.K. 
 

d) Dosje Agjenturiale “Kotori” Nr. 3738 e përbërë nga 346 (treqind e dyzet e gjashtë) 
faqe, nga ku 57 (pesëdhjetë e shtatë) faqe, prej tyre të skanuara, të hedhura në format 
CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin B.K. 
 

e) Regjistër i përpunimit Model K.I, nr.68 rreshti me nr. rendor 11451, drejtimi “agjent 
jugosllav”, 2 (dy) faqe të fotokopjuara që ekziston në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin B.K 

 
2. T´i jepet shtetases M.K. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 

fotokopjeje.  
  

3. Të informojë shtetasen M.K. se për shtetasin B.K. ekzistojnë informacione në Arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit në Regjistrat e Agjenturës të plotësuara sipas fushave: 

 
a) Regjistri i Agjenturës nr.1 Model K.I, rreshti me nr. rendor 108, data e regjistrimit 

12.08.1957, kategoria “Informator”, pseudonimi “Pëllumbi” transferuar në datë 
27.09.1961. 
 

b) Regjistri i Agjenturës nr.1 Model K.I, rreshti me nr. rendor 530, data e regjistrimit 
12.08.1957, kategoria “Informator”, pseudonimi “Pëllumbi” deri më datë 
08.09.1962. 

 
c) Regjistri i Agjenturës nr.1 Model K.I, rreshti me nr. rendor 692, data e regjistrimit 

12.08.1957, kategoria “Agjent”, pseudonimi “Pëllumbi” transferuar në datë 
26.11.1964. 

  
d) Regjistri i Agjenturës nr.1 Model K.I, rreshti me nr. rendor 37, data e regjistrimit 

12.08.1957, kategoria “Agjent”, drejtimi jugosllav, kartela i dërgohet Krujës në datë 
01.06.1966 arshivohet, dosja asgjësohet. 
 

4. Të informojë shtetasen M.K. se, për vënien në dispozicion të informacionit / 
dokumentacionit të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi duhet të paraqesë kërkesë ku 
të tregojë interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij 
informacioni. 
 

5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 404, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin F. A., për sa kërkohet në shkresën nr.840 prot, datë 26.05.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.12281, e përbërë në total nga 185 (njëqind e 

tetëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin F. A. 
 

b) Regjistër i Burgjeve 6, fleta nr.19, me numër rendor 38, e përbërë në total nga 1 
(një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. A. 

 
2. T´i jepet shtetasit F. A. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje. 
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 405, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen F. S. (T.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1034 prot., datë 

15.06.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 



ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Vendim nr. 2, datë 14.05.1954 të Komisionit të Internim- Dëbimeve, evidentuar në 

Dosje nr. 16, Viti 1954, fletë nr. 25, e përbërë në total nga 4 (katër) fletë në formatin 
fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. S. (T). 
 

2. T´i jepet shtetases F. S. (T.) dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   
Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendimi nr. 406, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin R. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1242 prot., datë 

20.07.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin R. Sh.  ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a)Vendim nr. 16, datë 26.09.1987 i Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve, 
evidentuar në Dosje nr. 267, Viti 1987, fletë nr. 111, e përberë në total nga 4 (katër) fletë 
në formatin fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. Sh. 
b)Vendim nr. 8, datë 05.10.1989 i Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve, 
evidentuar në Dosje nr. 394, Viti 1989, fletë nr.4, e përberë në total nga 4 (katër) fletë 
në formatin fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. Sh. 

 
A) T´i jepet shtetasit R. Sh. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje. 

 
B) Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 407, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1480 prot., datë 

27.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Regjistër Përpunimi Nr.2, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 1056, e 

përbërë nga 2 (dy) faqe në format fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin P. S. B. 
 

2. T´i jepet shtetases P. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   
 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.    
 

Vendimi nr. 408, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin H. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1896 prot., datë 

07.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. H.  ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 11356, e përbërë në total nga 78 (shtatë dhjetë e 



tetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin H. H. 
 

b) Dosje Formulare Nr. 1815, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 144 (njëqind e 
dyzetë e katër) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H. 

 
c) Dosja nr.470, Viti 1989, e përbërë nga 6 (gjashtë) faqe të skanuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. H. 

 
d) Regjistri i Përpunimeve Nr. 2, Model K.1, rreshti me nr. rendor 1815, 2 (dy) fletë, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H. 
 

e) Regjistër nr.5, fleta 36, rreshti me numër rendor 74 me 1 (një) fletë, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H. 

 
f) Regjistër nr.6, fleta 28, rreshti me numër rendor 64 me 1 (një) fletë, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H. 
 

2. T´i jepet shtetasit H. H. dokumentacioni dublikatë, në trajtë CD dhe 4 (katër) fletë 
fotokopje. 

 
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

             Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 409, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin T. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1126 prot, datë 29.06.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin I. T. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Fletë Regjistër përpunimi nr.2/1, Model K.I, rreshti me nr. rendor 6408, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. T. 
 

b) Fletë Regjistër përpunimi nr.22, Model 10, rreshti me nr. rendor 6408, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. T. 

 
c) Fletë Regjistër përpunimi nr.1, Model 1 rreshti me nr. rendor 6408, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit për subjektin I. T. 
 

2. T´i jepet shtetasit T. T., dokumentacioni dublikatë, në trajtë fotokopje. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 410, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A.A., për sa kërkohet në shkresën nr.1228 prot, datë 15.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 411, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 



dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A.S., për sa kërkohet në shkresën nr.1285 prot, datë 27.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që Y.S. ka qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
   
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 412, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19,20,21, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin B. Gj., për sa kërkohet në shkresën me nr. 62 datë 14.01.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin S. Gj., ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.5249 e përbërë në total nga 140 (njëqind e dyzet) 

faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin S. Gj. 
 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.4367 e përbërë në total nga 62 (gjashtë dhjetë e dy) 
faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin S. Gj. 

 
2. T´i jepet shtetasit B. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e spërcituara, 

në trajtë CD. 
   

3. Për shtetasin S. Gj, ekzistojnë të dhëna dhe ka dokumente për të, në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit , në Regjistrat e Agjenturës të plotësuara sipas fushave: 

 
a) Regjistër agjenture Model K.I, Nr.1, rreshti me numër rendor 1219 regjistruar në 

datë 12.09.1949, pseudonimi’’E qortuara”, kategoria ”Informator”. 
 

4. Të informojë shtetasin B. Gj. se, për vënien në dispozicion të informacionit / 
dokumentacionit të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi duhet të paraqesë kërkesë ku 



të tregojë interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij 
informacioni. 

 
5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 413, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin Sh. T., për sa kërkohet në shkresën me nr. 274 datë 22.02.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin Xh. T., ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.2470 e përbërë në total nga 258 (dyqind e 

pesëdhjetë e tetë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin Xh. T. 
 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.12049 e përbërë në total nga 86 (tetëdhjetë e 
gjashtë) faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Xh. T. 

 
c) Dosje Përpunimi Nr.781 e përbërë në total nga110 (njëqind e dhjetë) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Xh. T. 

 
d) Regjistër i Përpunimit 2A-2B-PP Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 781, 

2 (dy) faqe të fotokopjuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. 
T. 

 
e) Regjistër i Burgjeve, nr.5, fleta nr.110, konkretisht rreshti me nr. rendor 57, 1(një) 

faqe e fotokopjuar, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. T. 
 

f) Regjistër i Burgjeve, nr.4, fleta nr.135, konkretisht rreshti me nr. rendor 91, 1 (një) 
faqe e fotokopjuar, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. T. 



 
2. T´i jepet shtetasit Sh. T. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 

fotokopjeje.  
  

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 414, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22,23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 590 prot., datë 19.04.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.1392 e përbërë në total nga 263 (dyqind e gjashtë 

dhjetë e tre) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin T. Ç. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. Ç. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
 

3. Të informojë shtetasin A. Ç. se për shtetasin T. Ç. ekzistojnë informacione në Arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit në Regjistrat e Agjenturës të plotësuara sipas fushave: 
a) Regjistri i Agjenturës nr.1 Model K.II, rreshti me nr. rendor 1583, data e regjistrimit 

21.07.1950, kategoria “Informator”, pseudonimi “shqipe” .Kartelë Model 2 (pa 
numër), data e rekrutimit 21.07.1950, kategoria “Informator”, pseudonimi “shqipe”. 
 

4. Të informojë shtetasin A. Ç. se, për vënien në dispozicion të 
informacionit/dokumentacionit të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi duhet të 
paraqesë kërkesë ku të tregojë interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për 
marrjen e këtij informacioni. 
 

5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
     

Vendimi nr. 415, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. P., për sa kërkohet në shkresën nr.1349 prot., datë 03.08.2022 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtor apo të ketë qenë i favorizuar. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
     

Vendimi nr. 416, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr.1168 prot, datë 06.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendimi nr. 417, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1125 prot., datë 
29.06.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të 
Shtetit.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 418, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Z. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.1326 prot., datë 
01.08.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 419, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 56 prot, datë 14.01.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë:  



a) Regjistër i përpunimeve nr. 1, numër rendor 10824, që ekziston në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin A. D. 
 

b) Fondi nr. 4, Drejtoria e I-rë, Dosje nr. 267, viti 1987, fleta nr. 54. Vendimi nr. 10 i 
K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. D. 

 
c) Fondi nr. 4, Drejtoria e I-rë, Dosje nr. 714, viti 1990, fleta nr. 3,7. Vendimi nr. 3 i 

K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. D. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. D., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     

 
Vendimi nr. 420, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 55 prot., datë 14.01.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. D., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Dosje nr. 267, viti 1987, fleta nr. 54. Vendimi nr. 10 i K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin D. D. 
 

b) Dosje nr. 714, viti 1990, fleta nr. 3,7. Vendimi nr. 3 i K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin D. D. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. D. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.  

  
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 



Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
                                        

Vendimi nr. 421, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin P.S., për sa kërkohet në shkresën nr.1999 prot, datë 28.12.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z.S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.2795, e përbërë në total nga 276 (dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin Z.S. 

 
2. T´i jepet shtetasit P.S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në 

trajtë CD. 
 

3. Të informojë shtetasin P.S., se për Z.S. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e  Regjistrit të Agjenturës 
Nr.3, Model K.I, Nr. I, me nr. rendor 89, datë e regjistrimit 19.05 1952, Kategoria “I”, 
Drejtimi-Kulakëve, Përfundimi- Dosje e seleksionuar më datë 28.02.1964 dhe e 
asgjësuar, më 1974 (vdekur). 

 
4. Të informojë shtetasi P.S., se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentit të 

përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë interesin 
dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 

 
5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
           Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 422, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 



Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 57 prot., datë 14.01.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Kolë Doçi, ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Regjistër i përpunimeve nr. 1, numër rendor 7054, që ekziston në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin K.D. 
 

b) Fondi nr. 4, Drejtoria e I-rë, Dosje nr. 267, viti 1987, fleta nr. 54. Vendimi nr. 10 i 
K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin K.D. 

 
c) Fondi nr. 4, Drejtoria e I-rë, Dosje nr. 714, viti 1990, fleta nr. 3,7. Vendimi nr. 3 i 

K.Q. I.D, 4 (katër) fletë, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin K.D. 
 

d) Regjistër i përpunimeve nr. 2/1, Model K.I,  numër rendor 5022, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin K.D. 

 
e) Regjistër i përpunimeve nr. 2/1, Model K.I,  numër rendor 5366, që ekziston në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin K.D. 
 

f) Regjistër i përpunimeve nr. 2/1, Model K.I,  numër rendor 7054, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin K.D. 

 
2. T´i jepet shtetasit A.D. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.  

 
3.  Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendimi nr. 423, datë 15.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 



dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin M.T., për sa kërkohet në shkresën nr. 500 prot., datë 04.04.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M.T., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 3943, e përbërë në total nga 36 (tridhjetë e gjashtë) 

faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin M.T. 
 

2. T´i jepet shtetasit M.T. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 427, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Sh.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1450 prot., datë 
22.08.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish- Sigurimi i Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendimi nr. 428, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen S. H. (A.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1424 prot., datë 
18.08.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
M. A. (O.) të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në 
emrin e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  
  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendimi nr. 429, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1178 prot., datë 
12.07.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  
ai ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish- Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 430, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K.I., për sa kërkohet në shkresën nr. 1307 prot., datë 29.07.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë 



qenë  bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish- Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 431, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin Gj. H., për sa kërkohet në shkresën nr.1963 prot., datë 
20.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna, 
që ai të ketë qenë  bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish- Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 432, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K.N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1452 prot., datë 
22.02.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, që mbi bazën e 
verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M.N., të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
  

Vendimi nr. 433, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 



 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. Rr., për sa kërkohet në shkresën nr. 1466 prot., datë 
29.08.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
shtetasja K. Rr., të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 434, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen T. M., për sa kërkohet në shkresën nr.1455 prot., datë 
24.08.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtor apo të ketë qenë i favorizuar. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendimi nr. 435, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 



dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1156 prot., datë 
01.07.2022 që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si edhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  

Vendimi nr. 436, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1224 prot., datë 
15.07.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
e ndjera N. Gj., të ketë qenë ndonjëherë e survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 
në emrin e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 437, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1227 prot., datë 

15.07.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



e ndjera Sh. A., të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara 
në emrin e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

                              Vendimi nr. 438, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1327 prot., datë 

01.08.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
e ndjera M. Gj. (M), të ketë qenë ndonjëherë e survejuar  apo të ketë dokumente të 
krijuara në emrin e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

                              Vendimi nr. 439, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. G., për sa kërkohet në shkresën nr.1420 prot, datë 18.08.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 



                              Vendimi nr. 440, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 
   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1419 prot., datë 
18.08.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

                              Vendimi nr. 441, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin V. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1525 prot., datë 1.10.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për  L. K., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Përpunimi nr.1124, kategoria 2A, volumi I, e përbërë në total nga 303 

(treqind e tre) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. K. 
 

b) Dosje Përpunimi nr. 3070, kategoria 2A, volumi II, e përbërë në total nga 201 
(dyqind e një) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. K 

 
c) Dosje për L. K nr.1456, e përbërë në total nga 79 (shtatëdhjetë e nëntë) faqe të 

digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin L. K. 

 
d) Dosje për Problemin e Centralizuar “Tigri” nr. 681, e përbërë në total nga 81 

(tetëdhjetë e një) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, 



që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. K. 
 

e) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 11011, e përbërë në total nga 235 (dyqind e tridhjetë 
e pesë) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin L.K. 

 
2. T´i jepet shtetasit V. K. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

në trajtë CD. 
   

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
     
                           Vendimi nr. 442, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin L. M., për sa kërkohet në shkresën nr.1179 prot, datë 12.07.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Vendim nr.2 date 01.02.1985, e përbërë në total nga 3 (tre) faqe, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin L. M. 
2. T´i jepet shtetasit L. M. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë fotokopje.  

  
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

 



Vendimi nr. 443, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. U., për sa kërkohet në shkresën nr.1328 prot, datë 
01.08.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. M. ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.1083, e përbërë në total nga 687 (gjashtëqind e 

tetëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin K. M. 
 

2. T´i jepet shtetases M. U. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD. 
   

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.                                                    

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni  
 

Vendimi nr. 444, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin L. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1056 prot., datë 

20.06.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin M. D. (B.) ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje H-Gj, nr. 11974, e përbërë në total nga 143 (njëqind e dyzet e tre) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin M. D. (B). 
 



2. T´i jepet shtetasit L. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni     
 

Vendimi nr. 445, datë 30.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen G. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1764 prot., datë 

15.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin F. Ll. ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 
a) Dosje H-Gj, nr. 2354, e përbërë në total nga 222 (dyqind e njëzet e dy) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin F.Ll. 
 

b) Dosje H-Gj, nr. 10089, e përbërë në total nga 949 (nëntëqind e dyzet e nëntë) faqe 
të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin F. Ll. 

 
c) Dosje përpunimi nr. 11285, e përbërë në total nga 70 (shtatëdhjetë) faqe të skanuara 

e anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin F. Ll. 

 
d) Regjistër përpunimi Model 1, nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 11285, 2(dy) 

faqe, në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Ll. 
 

2. T´i jepet shtetases G. Ll. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 2 
(dy) faqe fotokopje. 
 

3. Të informojë shtetasen G. Ll. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit:  



a) Fleta e regjistrit të agjenturës Model K.I, nr.1, me nr. rendor 14090, data e    
regjistrimit 15.02.1986, Kategoria “A”, Drejtimi-Jugosllav, Përfundimi - Dosje e 
arshivuar më datë 15.02.1986.  
 

b) Fleta e regjistrit 12.05.1980, Kategoria “I”,. Pseudonimi “Tota”, Vërejtje – Ardhur. 
  

c) Fleta e regjistrit të agjenturës Model K.II, nr. 1, rreshti me nr. rendor 1771, data e 
regjistrimit 21.12.1982, Pseudonimi “Tota”, Kategoria “Agj”, Vërejtje – dt. 
03.01.1986 dosja transferohet në DPB, Tiranë. 

 
d) Fleta e regjistrit të agjenturës Model K.I, nr.1, me nr. rendor 2335, data e regjistrimit 

25.12.1976, Kategoria “A”, Drejtimi - Përpunimeve, Vërejtje – dt. 07.05.1980 
transferuar DPB, Fier. 

  
4. Të informojë shtetasen G. Ll. se për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentit 

të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë 
interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 
 

5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETI 

 

Vendim nr. 424 datë 27.09.2022 
 

Bazuar tek Ligji nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), Neni 36, pika 6 
“Autoriteti për realizimin e veprimtarisë sipas këtij ligji, ka të drejtë të përzgjedhë dhe të 
kontraktojë ekspertë të jashtëm” dhe VKM nr. 187, datë 8.03.2017, “Për miratimin e 
strukturës dhe të niveleve të pagave të nënpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe 
nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”. Autoriteti për 
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në 
mbledhjen e datës 27.09.2022, 

V E N D O S I: 

1. Të miratojë, për çdo rast, në funksion të përzgjedhjes dhe kontraktimit të 
këshilltarëve/ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë, termat e referencës të paraqitura sipas 
nevojave të Autoritetit; 

2. Të shpallë në faqen zyrtare të institucionit, njoftimin për pozicionin e ekspertit/këshilltarit, 
vlerësimi dhe përzgjedhja e të cilit do të bëhet nga Komisioni vlerësues, i caktuar me Urdhër 
të brendshëm të Kryetarit të Autoritetit; 

3. Të kontraktojë kandidatin fitues, pagesa e të cilit do të bëhet sipas parashikimeve të VKM 
nr. 187, datë 08.03.2017, në masën e përcaktuar. Pagesa e ekspertit/këshilltarit do të 
mbulohet plotësisht nga buxheti i Autoritetit; 

4. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës për kontraktimin dhe 
likujdimin e pagesës së ekspertit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Anëtar në detyrën e Kryetarit: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   
 

Vendim nr. 425 datë 27.09.2022 
 
Bazuar tek Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”; Ligji 43/2016 “Për Marrëveshjet Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”; 
Rregullorja “Për Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet 
e ish-sigurimit të Shtetit”, miratuar me Vendimin Nr. 21, datë 09.05.2017, Marrëveshja Grantit 
ndërmjet Suedisë dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me 



nr. 842/11 Prot., datë 8.8.2019, lidhur me “Prokurimin e rikonstruksionit të ndërtesës së 
AIDSSH-së dhe shërbimeve TIK për krijimin e një arkive moderne”, Autoriteti për Informimin 
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 
27.09.2022,  
 

V E N D O S I 
1- Miratimin e Anex - Marrëveshjes së Grantit ndërmjet Suedisë (SIDA) dhe Autoritetit 

për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (Autoritetit); 
 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Ambasadës së 
Suedisë, ne Tiranë; 
 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi 
.  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Anëtar në detyrën e Kryetarit: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH 
 
                                     Vendim nr. 23 datë 26.09.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror””, i 
ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 
Shtetëror”, me vendimin nr. 20, datë 12.08.2022 si më poshtë: 

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
 

1. Dosje Personale nr. 5004 “Blerimi” në ngarkim të R. Z., me 11 (njëmbëdhjetë) fletë 
ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 
7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 
 

2. Dosje Formulare nr. 5075, në ngarkim të M. D., me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) fletë ndër 
të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifiuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 46 
(dyzet e gjashtë) fletë janë të klasifiuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 

KRYETARI I KDZH: Dr. Gentiana Sula 

 

Vendim nr. 24 datë 26.09.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 



Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror””, i 
ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 
Shtetëror”, me vendimin 21, datë 12.08.2022 si më poshtë: 
 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
 

1. Dosje Personale nr. 5132 “Bujqësia” në ngarkim të K. Zh., me 21 (njëzet e një) fletë 
ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës. 
 

2. Dosje Pune nr. 5132, “Bujqësia”, në ngarkim të K. Zh., me 43 (dyzet e tre) fletë ndër 
të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës. 

 
3. Dosje Personale nr. 4152 “Shkollari” në ngarkim të P. M., me 23 (njëzet e tre) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Ushtria. 

 
4. Dosje Personale nr. 92 “Shkëndia” në ngarkim të P. Sh., me 48 (dyzet e tetë) fletë 

ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

 
5. Dosje Pune nr. 92 “Shkëndia” në ngarkim të P. Sh., me 12 (dymbëdhjetë) fletë ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifiuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 
(tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

 
6. Dosje Personale nr. 1493 “Aparati” në ngarkim të L. P., me 113 (njëqind e 

trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 81 (tetëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
7. Dosje Pune nr. 1493 “Aparati”, volumi i parë, në ngarkim të L. P., me 248 (dyqind 

e dyzet e tetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 



8. Dosje Pune nr. 1493 “Aparati”, volumi i dytë, në ngarkim të L. P., me 190 (njëqind 
e nëntëdhjetë) fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 
 

9. Dosje Personale nr. 1288 “Dragobia” në ngarkim të H. D., me 125 (njëqind e njëzet 
e pesë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 82 (tetëdhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
10. Dosje Personale nr. 821 “Karikja” në ngarkim të Gj. N., me 22 (njëzet e dy) fletë 

ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 
 

11. Dosje Personale nr. 1391 “Shqiponja” në ngarkim të P. L., me 21 (njëzet e një) fletë 
ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
12. Dosje Pune nr. 1391 “Shqiponja” në ngarkim të P. L., me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër 

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 
(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
13. Dosje Pune nr. 1967 “Adriatiku” në ngarkim të Gj. U., me 230 (dyqind e tridhjetë) 

fletë ndër të cilat 60 (gjashtëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
14. Dosje Personale nr. 1219 “Kasaforta” në ngarkim të K. V., me 54 (pesëdhjetë e katër) 

fletë ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Lezhë. 

 
15. Dosje Pune nr. 1219 “Kasaforta” në ngarkim të K. V., me 84 (tetëdhjetë e katër) fletë 

ndër të cilat 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lezhë. 

 
16. Dosje Personale nr. 1950 “Gjoksi i Sorkadhes” në ngarkim të M. Sh., me 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

 



17. Dosje Pune nr. 1950 “Gjoksi Sorkadhes” në ngarkim të M. Sh., me 126 (njëqind e 
njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
18. Dosje Pune nr. 1950/1 “Gjoksi Sorkadhes” në ngarkim të M. Sh., me 7 (shtatë) fletë 

ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 
1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
19. Dosje Personale nr. 1808 “Drini” në ngarkim të K.K., me 53 (pesëdhjetë e tre) fletë 

ndër të cilat 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

 
20. Dosje Pune nr. 1808 “Drini” në ngarkim të K.K., me 174 (njëqind e shtatëdhjetë e 

katër) fletë ndër të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 
 

21. Dosje Personale nr. 1523 “Bushi” në ngarkim të N. R., me 41 (dyzet e një) fletë ndër 
të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
22. Dosje Personale nr. 1309 “Plepi” në ngarkim të P. D., me 23 (njëzet e tre) fletë ndër 

të cilat 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 
8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 
23. Dosje Personale nr. 27 “Ideollatri” në ngarkim të A. B., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) 

fletë ndër të cilat 25 (njëzet e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

 
24. Dosje Personale nr. 924 “Shqiponja” në ngarkim të M. D., me 133 (njëqind e tridhjetë 

e tre) fletë ndër të cilat 40 (dyzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
25. Dosje Pune nr. 924, “Shqiponja”, në ngarkim të M. D., me 154 (njëqind e pesëdhjetë 

e katër) fletë ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë është janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 
Tiranë. 

 
26. Dosje Personale nr. 4246 “Tornitori” në ngarkim të Xh. D., me 61 (gjashtëdhjetë e 

një) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 



“Tepër Sekret” dhe 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
27. Dosje Pune nr. 4246 “Tornitori” në ngarkim të Xh. D., volumi 1, me 255 (dyqind e 

pesëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 
Tiranë. 

 
28. Dosje Pune nr. 4246 “Tornitori” në ngarkim të Xh. D., volumi 2, me 55 (pesëdhjetë 

e pesë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
29. Dosje Personale nr. 235 “Mali” në ngarkim të R. Z., me 124 (njëqind e njëzet e katër) 

fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 60 (gjashtëdhjetë) dokumente me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 
të Brendshme Tiranë. 

 
30. Dosje Pune nr. 235 “Mali” në ngarkim të R. Z., me 162 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy) 

+ zarf me 67 fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 40 (dyzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
31. Dosje Pune nr. 235 “Mali” në ngarkim të R. Z., me 280 (dyqind e tetëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
32. Dosje Personale nr. 9812 “Shqipe” në ngarkim të A. H., me 30 (tridhjetë) fletë ndër 

të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 6 
(gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
33. Dosje Pune nr. 9812 “Shqipe” në ngarkim të A. H., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Fondit 
Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
34. Dosje Formulare nr 2473 në ngarkim të R. B., me 143 (njëqind e dyzet e tre) fletë 

ndër të cilat 39 (tridhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 49 (dyzet e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

 
Kryetar i KDZH: Dr. Gentiana Sula 



Vendim nr. 25 datë 26.09.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “Sekret Shtetëror””, i 
ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 
Shtetëror”, me vendimin nr. 22, datë 12.08.2022 si më poshtë:   
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
 

1. Dosje nr. 79 “Informacione nga letra të kapura nga kontrolli postar” me 9 (nëntë) fletë 
ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Dosje nr. 230 “Korrespondencë e degëve të punëve të brendshme në rrethe me degën 
V për vënie në kontroll postar për të dënuar” me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 
14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 
i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
3. Dosje nr. 157 “Korrespondencë e “përkohshme”, letra të ndaluara” me 189 (njëqind e 

tetëdhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

 
4. Dosje nr. 215 “Korrespondencë e “përkohshme”, verifikime të ndryshme të kontrollit 

postar” me 168 (njëqind e gjashtëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 162 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
5. Dosje nr. 153 “Drejtimet kryesore të veprimtarisë armiqësore zhvilluar nëpërmjet 

kanalit postar” me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 4 (katër) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 



6. Dosje nr. 229 “Informacion i Drejtorisë I dërguar këshillit të ministrave” me 2 (dy) 
fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
7. Dosje nr. 87 “Informacion mbi veprimtarinë armiqësore të zhvilluar nëpërmjet kanalit 

postar” me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

 
8. Dosje nr. 72 “Mbi koordinimin e veprimtarisë të zonës kufitare dhe komandantëve të 

pikave të postave kufitare” me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 14 
(katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
9. Dosje nr. 124 “Analizë mbi veprimtarinë armiqësore që zhvillohet nëpërmjet kontrollit 

postar mbi përpunimin e vlerësimin e korrespondencës” me 47 (dyzet e shtatë) fletë 
ndër të cilat 47 (dyzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
10. Dosje nr. 102/1 “Analizë mbi veprimtarinë armiqësore që zhvillohet kundër vendit tonë 

nëpërmjet kanalit postar” me 13 (trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 
e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
11. Dosje nr. 146 “Informacione mbi veprimtarinë armiqësore nëpërmjet kanalit postar” 

me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
12. Dosje nr. 114 “Regjistër i evidencës shifrarë dhe tabelave të bisedimit për Ministrinë e 

shëndetësisë, shifrës speciale dhe postat e policisë” me 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 20 
(njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
13. Dosje nr. 84 “Raport llogaridhënës para kolektivit të kontrollit postar” me 10 (dhjetë) 

fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
14. Dosje nr. 93 “Raport llogaridhënës para kolektivit të kontrollit postar” me 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
15. Dosje nr. 165 “Korrespondencë e zhvilluar për kontrollin postar” me 253 (dyqind e 

pesëdhjetë e tre) fletë ndër të cilat 253 (dyqind e pesëdhjetë e tre) fletë janë të 



klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

  
16. Dosje nr. 232 “Korrespondencë e zhvilluar për Teknikën Operative, inventarë” me 133 

(njëqind e tridhjetë e tre) fletë ndër të cilat 92 (nëntëdhjetë e dy) dokumente me 127 
(njëqind e njëzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
17. Dosje nr. 160 “Informacion i Degës V për agjitacion e propagandë armiqësore 

nëpërmjet kanalit postar ” me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) 
fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
18. Dosje nr. 163 “Informacion i Drejtorisë së I për disa probleme që dalin për doganën 

nëpërmjet kanalit postar e telefonik” me 3 (tre) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 
2 (dy) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
19. Dosje nr. 231 “Korrespondencë e sektorit të vizave, degës V dhe VII për probleme që 

i përkasin kontrollit postar” me 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 94 
(nëntëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 
i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
20. Dosje nr. 216 “Korrespondencë e thjeshtë për kontrollin postar” me 295 (dyqind e 

nëntëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 291 (dyqind e nëntëdhjetë e një) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

 
21. Dosje nr. 156 “Informacione të vëna në kontroll postar dhe letra të ndaluara” me 98 

(nëntëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të 
Shtetit. 

 
22. Dosje nr. 126 “Përgjithësim mbi disa aspekte të veprimtarisë armiqësore nëpërmjet 

kontrollit postar” me 14 (katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 13 
(trembëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
23. Dosje nr. 158 “Korrespondencë e përkohshme” me 80 (tetëdhjetë) fletë ndër të cilat 74 

(shtatëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 
i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 
 

24. Dosje nr. 133 “Informacione mbi ngjarje të jashtëzakonshme, të meta e mungesa në 
reparte e ndërmarrje ushtarake” me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) dokumente 



me 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 
 

25. Dosje nr. 132 “Buletine informative mujore mbi veprimtarinë armiqësore e keqbërëse 
në radhët e ushtrisë” me 89 (tetëdhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) 
dokumente me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

 
26. Dosje nr. 131 “Proces verbal i mbledhjes me komandat e Sigurimit të Ushtrisë për 

analizën e punës për zbatimin e detyrave të shtuara në vitin 1978” me 187 (njëqind e 
tetëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) dokumente me 43 (dyzet e tre) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

 
27. Dosje Formulare nr. 3679 në ngarkim të Sh. M. me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) 

fletë ndër të cilat 28 (njëzet e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 38 (tridhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret” . Dosja i përket Fondit Operativ. 

 

Kryetar i KDZH: Dr. Gentiana Sula 


